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Redacti oneel

Redactioneel
Paul Goddeeris, voorzitter 
Beste vrienden,
Het lijkt wel de aanhefvan een nieuwjaarsbriefen dat
is het ook wel een b eetje.
Eerst een korte terugblik op 2010. Ik meen dat we tevreden kunnen zijn. Het programma was interessant,
de sprekers goed en, heel zeker, het gezelschap, zoals
altijd, uitmuntend. Daarom mijn hartelijke dank aan het b estuur en aan alle
leden van onze Aquatropica.
2010 was het j aar van de biodiversiteit en van C ancun. Er is heel wat gepraat;
alle al dan niet nauw bij deze materie betrokken ministers en andere politici
hebben er hun zeg over gehad en toch, ik vrees dat het voor onze aardbol
weinig ofgeen zoden aan de dijk zal brengen.
Nochtans, de B elgische delegatie in C ancun bestond uit 108 deelnemers ( ontslagnemende ministers, staatssecretarissen en
parlementsleden,  kabinetsleden,  overheidspersoneel,  ...), waarvan  80 procent Franstaligen (lijst van de deelnemers beschikbaar). In
het besefdat de Chinese delegatie uit 6 en de
Russische eveneens uit ongeveer 6 personen
bestond mogen we hier in B elgië dan ook op
onze twee oren slapen. Het kan niet anders
dan  dat,  met  zo'n  overweldigende  politieke
bezorgdheid,  de  klimaatperikelen  aan  ons
land zullen voorbijgaan. Nu, naar het schijnt,
is  een toeristisch verblijfin  Cancun  ook  de
moeite waard.
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Redacti oneel

Bij al dit politiek lawaai en al dit geblaat, trekken we ons best terug in de stilte
van onze aquaria en vijvers. Geeftoe, wat is zwijgzamer dan een vis. Een gemeenschappelijk kenmerk van zee- en zoetwateraquaria en van vijvers is de
absolute stilte van de bewoners. Daarbij past een ingetogen zwijgen en genieten zowel van de kleurenpracht en het plechtige zweven ofschichtig wegschieten van vissen als van het delicate groen van de planten. Wat een rust,
wat een ontspanning, wat een onthaasting.
Met de vereniging gaat het goed. Aquatropica staat er gezond voor.
Een continue zorg van j ullie bestuur en van mezelfis echter het op peil houden
van ons ledenaantal en de verjonging ervan. Gemakkelijk is dit niet, eenvoudige
remedies bestaan niet. Hoewel het aantal aquarium- en vijverliefhebbers zeker
niet  daalt  (kijk maar  even naar het  succes van  aquariumzaken, waar vissen
groot  en  klein  en  waar  toebehoren  vlot  over  de  toonbank  gaan)  heeft  het
grootste deel der liefhebbers geen voeling, geen contact met het toch noodzakelijke verenigingsleven. Jammer. Mijn inziens is en blijft mond-tot-mondinformatie en –reclame het meest effectieve. Daarom een warme oproep daartoe.
Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur, een gelukkig en vreugdevol
201 1 met voor jullie gezin en familie een allerbeste gezondheid en alle geluk.
Tenslotte, noteer in de agenda dat op 21 j anuari 201 1 de nieuwjaarsreceptie
doorgaat in het OC Bissegem. Niet te missen en ... de aanwezigheid van de
dames wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Nee m j e voor ni et s voor t e n e me
en st a p vol  vertr ou wen i n h et ni eu we j a ar. 
Ma ak el k e d a g een ti k k el tj e bij zon der
en st a i ets di cht er bij  el k a ar. 
Geni et van al l e kl ei n e di n gen, 
zi e l i cht pu ntj es i n een d on k er e n acht. 
Koest er de l i ef de van h en di e j e o mri n gen, 
n wor dt h et vast een ge wel di g 2 01 1 ! 
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Dwerggarnalen
Rudy Jennes, A.Z.A.C.

Kleinere r ifaquaria z ijn t egenwoordig d e t rend i n d e a quariumhobby. Ten e erste
omdat ze kosten– en s troombesparende a lternatieven zijn ten opzichte van de
grote energievreters en ten tweede omdat ze a ls “tweede aquarium ” bijzonder
geschikt zijn om kleine visjes ofvoedingsspecialisten zoals azoöxanthellate koralen (koralen zonder zoöxanthellen) onder te brengen omdat deze in een
kleiner a quarium b eter g eobserveerd e n v erzorgd k unnen w orden. S pijtig d at d e
trend tot verkleining n iet consequent doorgevoerd wordt.

Vandaag  de  dag  treffen  we  dan
ook  prachtige  kleine  dwerggrondeltjes  zoals  de  Trimma  sp.  in
kleine aquaria (minder dan  100 liter)  met wondermooie  kleine  neteldieren zoals de Zoanthus

–korstanemoontjes  aan.  Doch  de  grote
garnalen  zijn  niet  gekrompen  bij
de  inrichting  en  voelen  zich  als
Gulliver in Lilliput. Het lijkt erop
dat vele aquarianen niet weten dat
er  buiten  de  bekende  kandidaten Tri mma r u br o macul at u m
zoals Lysmata amboinensis  en L.
debelius en Stenopus h ispidus een veelvoud van andere garnalen b estaan die
op grond van hun grootte, ideaal zijn om in kleine aquaria verzorgd te worden. O ok de handelaars b erichten dat de vraag naar deze zeer kleine doch uiterst prachtige dieren zeer gering is. 
Daarom zullen we hier enkele soorten voorstellen die, omdat hun lichaamslengte slechts enkele centimeter bereikt, onder de noemer “dwerggarnalen”
vallen. Systematisch en biologisch handelt het hier echter om zeer verschillende soorten. Het begrip “dwerggarnaal” dat hier gebruikt wordt moet dan
j anuari 201 1
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ook niet als afstammingsgemeenschap in de systematiek worden gezien, doch
enkel als een aquaristische categorie die voor verzorging in een klein aquarium in aanmerking komen.
m
Geslacht Gnathophyllu

De  harlekijngarnalen  van  het  geslacht Gnathophyllum b ehoren tot
de meest ongewone kreeftachtigen
die  men  op  de  tropische  koraalriffen kan tegenkomen. Er b estaan
acht soorten waaronder G. americanum  en  G. elegans ,  waarbij  de
eerstgenoemde,  de  hommelgarnaal, soms ingevoerd wordt, spijtig
want ook G. elegans uit de warme
  Gn at h oph yl l u m a meri c an u m
Oost-Atlantische  Oceaan  is  zeer
attractief.  Met  slechts  2  cm totale  lengte  en  de  streeptekening  op het gedrongen lichaam lijkt deze G. americanum sprekend op het naamgevende insect. D eze hommelgarnaal is een zeer gemakkelijk dier, het zwemt nauwelijks,
beweegt zich langzaam voort en verblijft liefst op een rustige plaats.
De verzorging van deze soort is eigenlijk alleen zinvol in een nanorifaquarium, omdat de dieren zo onooglijk klein zijn dat we ze in een groter aquarium gemakkelijk uit het oog verliezen en voor de garnaaltjes het gevaar bestaat dat ze door grotere vissen, zoals lipvissen, kunnen opgegeten worden.
Een paartje hommelgarnalen is de ideale bezetting voor een miniaquarium
vanaftien liter, en in een wat
grotere behuizing kan men gemakkelijk  deze  uiterst  vreedzame  kreeftachtige  in  groep
houden. 
De  voedering  is  echt  probleemloos,  want  hommelgarnalen  zijn  omnivoor  en
nemen  alles  aan  wat  aangeboden wordt. Voorzichtigheid Cori s gai mar d ( r oodstr eepl i pvi s)
Aquatr opi ca Kortrij k
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is echter geboden wanneer er ook stekelhuidigen in het aquarium aanwezig
zijn. Gnathophyllum americanum zit graag op zeekomkommers om aan de
zuigvoetjes te knabbelen. D aarom interesseren ze zich ook aan stekelhuidigen
zoals zeesterren en zee–egels bij gebrek aan zeekomkommers.
Geslacht Halocaridina
Nog kleiner dan de hommelgarnaal
is  de  rode  hawaïgarnaal  (Halocaridina rubra ).  Hij vormt in  de groep
der dwerggarnalen een buitenbeentje
in  zoverre  dat  het  eigenlijk  geen
echte  mariene  soort  is.  Hij  komt
voornamelijk voor in zoute meertjes
en  kanalen  die  in  Hawaï  door
vulkaanlava  gevormd  werden.  In
deze habitat die “anchialine” wordt genoemd (grotten en open waterpoelen
die ondergronds met de oceaan in verbinding staan) komen ze uitsluitend endemisch voor, ze vervellen zowel in zoet als in zout water. Hieruit volgt dat de
rode hawaïgarnaal praktisch ongevoelig is voor wisselingen in het zoutgehalte
en ze zo ook in een tropisch rifaquarium kunnen gedijen. D oor hun uiterst geringe grootte van gewoonlijk maar 10 mm zijn ze voor het houden in een nanorifaquarium voorbestemd. In een bakje van  12 liter kan men gemakkelijk
een groepje van  10 tot  15 van deze diertjes verzorgen. H.
 rubra stelt weinig
eisen aan zijn omgeving.
De  voedering  kan  met  in  de  handel  verkrijgbare  droogvoeders  gebeuren,
hoewel ze zelfvan de fijne algengroei in het aquarium zullen grazen, dit komt
dan meer overeen met hun natuurlijke gewoonten. Men moet beslist oppassen
voor het samenhouden met potentiële rovers en omdat deze garnaaltjes zo
klein zijn, b etekent dit alle vissen (mogelijk kunnen misschien enkele dwerggrondels) en alle grote kreeftachtigen. In een van mijn aquaria toonde zelfs de
zeer vreedzame blauwstreepzeenaald (Doryrhamphus excisus ) interesse in de
rode hawaïgarnaaltjes, die in hun land van herkomst zelfs als voederdieren bij
de zeepaardenkweek gebruikt worden! D aar het bij Halocaridina

r ubra duidelijk om een b ewoner van een van het koraalrifafwijkend biotoop gaat, is het
zeker een kandidaat voor een thema-aquarium. In een nanoaquarium, volgens
j anuari 201 1
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de  natuurlijke  habitat  met  lavagesteente  en  mangroveplanten  ingericht,
zouden  deze  prachtige  rode  diertjes  ongelooflijk  goed uitkomen  tegen  de
donkere lavaondergrond. Dit geslacht is bij de meeste mensen b ekend van de
glazen aquariumbollen.
menes
Geslacht Pericli

Het geslacht Periclimene s is met zijn vele soorten voor de liefhebbers van
dwerggarnalen een bron om uit te kiezen. Vermeldenswaardig, maar eigenlijk
veel te weinig in  de handel verkrijgbaar  zijn: Periclimenes brevicarpalis, P.
holthuisi,  P.  longicarpus,  P.  magnificus,  P.  pedersoni,  P.  yucatanicus  en
Cuapetes tenuipes  (syn. P
 ericlimenes tenuipes ).
Om hun gedrag in het aquarium te observeren zijn deze
garnalen  in  twee  aspecten
interessant, ten eerste leven
de  meeste  soorten  commensaal  op  zeeanemonen
en  steenkoralen  en  ten
tweede  oefenen  velen  van
hen poetsgedrag uit. Ze bevrijden  zo  de  vissen,  zelfs
tamelijk grote, van hun lasPeri cli men es pe ders oni
tige p arasieten. D aarom zijn
-soorten

n
iet

a
lleen

v
oor

h
et

n
anorifaquarium,
maar ook voor een
Periclimenes
groter aquarium uitermate geschikt. Van de rond de  100 soorten in dit geslacht zijn niet alle soorten voor het aquarium geschikt. Periclimenes imperator is op een commensale samenleving met verschillende soorten gastheren
toegespitst, met welke hij normaal paarsgewijs  samenleeft. Daar horen bijvoorbeeld  zeekomkommers  (bijv. Bohaschia, Stichopus  e.a.),  de  zeesprinkhaankreeft  (Lysiosquillin a  spp.),  naaktslakken  (zoals  Risbecia  thryoni  of
Hexabranchus sanguineus ), en zelfs zeesterren (bijv. Linckia laevigata ) bij.
Het fascinerende hierbij is dat de garnalen zich volledig aanpassen qua kleur
aan de gastheer waarop ze verblijven. Zo wordt de garnaal volledig blauw
wanneer hij op Linckia laevigata leeft. Weliswaar is het moeilijk aan te nemen
dat deze verregaande aanpassing aan een gastheer omkeerbaar is, en dat het
Aquatr opi ca Kortrij k
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daardoor ook eerder problematisch bestempeld kan worden deze garnalen
zonder hun gastheer voor de aquariumhandel in te voeren. In hoeverre het bij
deze  levensgemeenschap  tussen Periclimenes -soorten  en  zeeanemonen  om
symbiose ofcommensalisme met voordeel voor de garnaal gaat, is momenteel  nog  omstreden.  Recente wetenschappelijke  studies  tonen  eerder  symbiose aan (Fautin et al. 1995).
Geslacht Stenopus


Het geslacht Stenopus

heeft vooral bekendheid verworven door de kappergarnaal (Stenopus h ispidus ), die waarschijnlijk de meest gehouden garnaal is in
de zeeaquariumhobby. Met 15 à 20 cm kunnen ze zeer groot worden en zijn
ze voor kleine aquaria eigenlijk minder geschikt. Dat er in dit geslacht nog
een veelvoud  aan  soorten voorkomen  die maar  een paar  centimeter groot
worden, is algemeen onbekend. Spijtig want deze soorten lenen zich perfect
om ze in een nanorifaquarium onder te brengen, maar ook als vreedzame b ezetting in het grotere huiskameraquarium. We noemen hier Stenopus

cyanos
en


v
ooral

.
celis, S. s cuttelatus, S. zanzibaricus

S. tenuirostris
Laatstgenoemde is   een van de
kleinste vertegenwoordigers van
dit geslacht, met een lichaamslengte van 2 0 mm en is met zijn
blauwiriserende  kleuring  ook
een  van  de  mooiste  Stenopus-soorten.  De  kleine  Stenopus-soorten leven in  de natuur  altijd  met  twee  en  gaan  een
hechte paarbinding aan  en  dat
moeten we in het aquarium ook nastreven. Gelukkig worden deze dieren dikwijls reeds als paartje ingevoerd en kan men ze zo ook in de handel aanschaffen. Wijfjes  zijn  normalerwijze groter  dan  de  mannetjes,  ze  kunnen  soms
tweemaal zo groot worden. In het aquarium, zowel als op het rifleven deze
garnalen een uiterst teruggetrokken b estaan en brengen de dag door in holen
ofondersteboven hangend aan rifoverhangen. Voornamelijk tijdens de schemering komen ze uit hun schuilplaatsen en kan men ze in volle glorie b ewonderen, zeker wanneer geen drukdoende dieren in de b ak voorkomen. In tegenj anuari 201 1
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stelling tot de grotere Stenopus -soorten die soms nogal roofzuchtig overkomen,  gedragen  de  dwergen  uit  het  geslacht  zich  zeer  vreedzaam,  zelfs
tegenover veel kleinere dieren. Zo leeft in mijn aquarium een paartje Stenopus


i
n

h
armonie

m
et
een

r
ode

p
rachtgrondel
(
tenuirostris
Discordipinna griessin),
die

v
oor

g
rotere

g
arnalen

z
eker
“gefundenes

f
ressen”zou
zijn.
geri
Geslacht Thor

Thor a mboinensis is de enige

soort in dit geslacht en staat
bekend als “de sexy garnaal”
omdat,  wanneer  hij  opgewonden  raakt,  hij  met  zijn
achterlijf begint  te  schudden, wat  dan in perspectief
met  de menselijke lichaamstaal als opwindend kan beschouwd worden.  De  dansgarnaal ofdraaikontje zoals
hij  ook  wel  eens  te  boek
staat, kan met zijn 20 mm met recht en reden een “dwerggarnaal” genoemd
worden. Zijn rode kleur met grote witte vlekken maakt hem zeer attractief. In
de natuur leeft T. a mboinensis als commensaal op koralen en diverse sterk netelende zeeanemonen, bijv. de geslachten Heteractis

ofActinodendron , maar
ook op cilinderrozen (Ceriantharia ). In grote Actinodendron

-exemplaren bevinden zich dikwijls grote groepen Thor amboinensis , die hier gezamenlijk
met andere dwerggarnalen samenleven (Periclimenes brevicarpalis ) om zich
zo voor rovers te verbergen. In plaats van een zeeanemoon worden onder
aquariumomstandigheden  ook  diverse  andere  soorten neteldieren  als gastheer geaccepteerd,  zoals grootpoliepige  steenkoralen  en  zelfs  schijfanemonen. Vooral het samenhouden met laatstgenoemde (bijv. Ricordea

f lorida of
R. y uma ) is bij de verzorging in een nanorifaquarium een goede optie. Als robuuste kreeftachtigen kunnen de draaikontjes ook in grotere rifaquaria met
succes verzorgd worden. Voorwaarde hier is natuurlijk dat er geen roofvissen
in  het  aquarium  huizen,  hieronder  verstaan  we  ook:  lipvissen,  grote
zeenaalden en zeepaardjes en naar verluidt ook grote p oetsgarnalen! Hoewel
Aquatr opi ca Kortrij k
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T. a mboinensis reeds geruime tij d nagekweekt wordt en de opkweek van de larven
niet veel moeilijker is als bij Lysmata

w urdemani geraken de nakweekdieren prak-

tisch niet in de vakhandel. Hier ligt een taak voor de rechtgeaarde hobbykweker.
Geslacht Urocaridella


Bij de leden van het geslacht Urocaridella handelt het vooral om uiterst grappige zweefgarnalen die, in tegenstelling tot hun op het substraat georiënteerde
verwanten uit de vorig b eschreven geslachten, vooral vrijzwemmend b ewegen
en  zich  als  uiterst  actieve  poetsgarnalen  voordoen.  Gezien  hun  geringe
grootte van rond de 30 mm en hun glasachtig uitziende lichaam is het ongelooflijk dat deze broze garnalen zich in het gezelschap van grote vissen wagen, die deze  Urocaridella -soorten eigenlijk als voedsel zouden moeten beschouwen. Wetenschappers vermoeden dat het geheim van de vreedzame reactie  van  de  meeste  poetsklanten,  bestaat  in  de  karakteristieke
dansbewegingen van de poetsgarnalen (Becker et al. 2005) die al van ver signaleren dat een poetser met de “beste bedoelingen” nadert. In tegenstelling
tot de Periclimenes

-garnalen kunnen Urocaridella -garnalen gemakkelijk overleven zonder een sterk netelende zeeanemoon, en leven ze vrij op een poetsstation dat ze soms met wel 25 individuen “uitbaten” (Becker et al. 2005).
Voor de aquariumhandel is vooral

U. antonbruunii van b elang, omdat het eigenlijk de enige soort is die
enigszins  regelmatig  ingevoerd  wordt,  hoofdzakelijk
uit de Filippijnen. D oor hun
sierlijk en leuk zwemgedrag
is het een belevenis om een
paartje  van  deze  dwerggarnalen in een nanoaquarium
gade te slaan. Toch is het eigenlijk  zinvoller  om  deze
dieren  in  een  groter  aquarium  onder  te  brengen
samen  met vissen  zodat  ze
hun  natuurlijk  gedrag
Ur oc ari dell a ant on br u unii
kunnen uitoefenen.
j anuari 201 1
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Betreurenswaardig is  echter het  feit,  dat het mechanisme  dat grote vissen
ervan weerhoudt poetsvissen en poetsgarnalen te eten wel eens onbetrouwbaar wordt in de enge verhoudingen van een aquarium.
De  hectisch  zwembewegingen  die  nieuw  ingebrachte,  nog  oriëntatieloze
dwerggarnalen  soms  tentoonspreiden

kunnen bij veel vissen  de vreetreflex
opwekken.  Daarom  moeten  Urocaridella -soorten  altijd  met  kleinere,  niet
roofzuchtige vissen samengehouden worden. Een potentieel gevaar vormen
bijv. doktersvissen, lipvissen en koraalklimmers.
Besluit

In dit verslag werden slechts enkele voorbeelden aangehaald uit het veelvoud
van  dwerggarnalen  die voor  de zeewateraquaristiek in  aanmerking komen.
Desondanks hoop ik dat ik de interesse gewekt heb voor al deze soorten die
bij gebrek aan b elangstelling en navraag bij de aquariumhandel ondergewaardeerd blijven. Dwerggarnalen zijn, wanneer we de trend tot het nanorifaquarium in gedachten houden, een alternatiefvoor de grotere verwanten die in
een  miniaquarium  zouden  misstaan.  Perspectieven  bij  de  verzorging  van
dwerggarnalen

openen ook mogelijkheden tot het kweken van deze diertjes.
Enkele soorten, zoals Thor
 a mboinensis en Halocaridina

r ubra kunnen al vlot
gekweekt worden. Andere soorten zoals Urocaridella antonbruunii laten toekomstig succes verhopen.
Het zou verheugend zijn m oest er in de zeewateraquaristiek ook een specialisatie komen om de verzorging en kweek van dwerggarnalen in g ang te trekken
zoals dat vroeger in de zoetwateraquaristiek lang het geval was, zodat deze
kreeftachtige n iet langer in de schaduw van koralen en vissen s taan. En voor
een duurzame z eewateraquaristiek z ou h et z eker een m eerwaarde betekenen .
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VDef
oorluocichlid
u gelezen
en ko men er aan
Vertaling: Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Oorspronkelijk artikel: Fluorescent cichlids produced
in Taiwan: Heok Hee Ng
Ik weet n iet ofh et ligt aan h et o uder worden, m aar m eer en m eer begin ik een
hekel te krijgen aan h et commercieel gedoe dat tegenwoordig in a lle regionen
opduikt. A lles, m
 aar d an werkelijk o ok a lles m
 oet d e d ag v an v andaag g eld opbrengen. Soms worden we ook dingen door ons s trot g eduwd die we n iet willen
oferger n og, die slechter zijn dan de o ude systemen. Maar dit is s tofvoor een
ander verhaal dat n iet echt p ast in een aquaristisch tijdschrift.

Waar ik het wel wil over hebben is het commercieel gedoe dat sinds geruime
tijd ingang gevonden heeft in de dierenhandel en meer speciaal in de handel
in tropische vissen. We zijn maar net bekomen van de rage van de discoglasbaarzen,  gloeien-in-het-donker  zebradanio's  (Glofish,  http://www.glofish.com/) en transgene rijstvissen ofdaar zijn de gehaaide Taiwanese kwekers (bijna) al met de opvolgers, te weten fluocichliden.
Enkele maanden geleden onthulde de Taiwanese Agriculturele Raad dat ze er
in samenwerking met Academia  Sinica (Taiwanese nationaal research centrum) in geslaagd waren transgene zebracichliden (Amatitlania n igrofasciata )
en maanvissen (Pterophyllum s calare ) te kweken die fluoresceren.
Deze resultaten zijn het werk
van  7 jaar  onderzoek  en  leverden meteen ook de tot op
heden  grootste  genetische
vissen op.
Volgens  Dr.  Chih-Yi  Chen,
die het researchteam van het   Tr ans gen e zebr aci chl i de
Institute ofC ellular and Orgaj anuari 201 1
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nismic  Biology van  de Academia  Sinica leidt, vereiste het  kweken van  de
transgene zebracichlide meer werk, omdat ze in vergelijking met de kleinere
vissen die ze vroeger gebruikten, minder controle hadden over de eiaflegging
van de cichliden. In het geval van de zebracichlide moesten de onderzoekers
zelfs de wacht optrekken bij de kweekbak totdat de vissen eieren aflegden.
Via micro-injectie werden dan genfragmenten in de eitjes aangebracht.
Het kweken van fluorescerende scalares was nog moeilijker, omdat micro-injectie in dit geval niet kon worden gebruikt. Hier moesten ze gebruik maken van
elektroporatie. Deze techniek maakt de celmembranen beter doorlaatbaar door
deze gedurende enkele milliseconden bloot te stellen aan een elektrische puls.
De transgene zebracichlide is al tot de vijfde generatie nagekweekt. Van de gemodificeerde scalares werden er nog geen nadere gegevens vrijgegeven.
De techniek om transgene zebracichliden te kweken werd, met het oog op de
commerciële kweek, reeds overgedragen naar een private instelling. Het zal
echter ongeveer een j aar bijkomende testen vergen om te zien ofde transgene
cichliden  geen  negatieve  effecten  hebben  op  de  natuurlijke  omgeving.  De
eerste fluorescerende cichliden worden begin  2012 op de markt verwacht.
Men verwacht een j aarlijkse omzet van 60 miljoen dollar ( ongeveer 45,3 miljoen euro). Er is dus veel geld mee gemoeid.
In Engeland zal deze vis legaal niet te verkrijgen zijn, omdat de Britten er een
nogal strenge wetgeving op genetische gemanipuleerde organismen op nahouden, waardoor de verkoop en het b ezit van deze vissen illegaal is.
Zitten we nu echt te wachten
op dergelijke vissen? Ik en iedere  andere  aquariumliefhebber  die  de  aquaristiek in
het hart draagt in ieder geval
niet.  De  gewone  zebracichlide  en  de  scalare  zijn  toch
prachtige  vissen,  waarom
moeten  we  dan  dergelijke
monsters in onze bak steken?
Aquatr opi ca Kortrij k
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Ik maak me evenwel geen illusies.
Die vissen zullen vroeg oflaat wel
in  de  handel  opduiken, tenzij  er
een  Belgische  of Europese  wet
komt die de handel in transgene
vissen aan b anden legt. Zolang er
mensen zijn die andere ondingen,
zoals  plastieken  vliegtuigen,
tanks, skeletten enz. kopen om in
hun aquarium te steken, zullen er
pseudo-aquarianen zijn die transgene vissen, gruwelijke kweekvormen  (blaasogen, telescoopvissen,  enz.)  en
andere onnatuurlijke vissen kopen.
Een ding is echter positief. Omdat het hier gaat om
genetische manipulatie, lijden de vissen niet. Dit kan
spijtig genoeg niet gezegd worden van de discoglasbaarzen  die  met  een  kleurstof ingespoten
worden ofvan de monsterlijke goudviskweekvarianten die door hun structuur bijna niet
meer kunnen zwemmen ofzien. 
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is van espdeei ( maand
VTrigonostigma
Meinken, 1967)
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Nederlandse naam: Espe's kegelvlekbarbeel
Engelse naam: lambchop rasbora ( de vlek lijkt op een lamskotelet)
Algemeen: Orde:  cypriniformes

Onderorde:

cyprinoidei

Familie:

cyprinidae

Onderfamilie:

rasborinae
Synoniem: Rasbora

espei
Voorkomen:  Komt voor in goedbeplante regenwoudbeken van Thailand en
Cambodja. Er lijken twee hoofdpopulaties van deze soort voor te komen. Een
in het uiterste zuidwesten van Thailand en de andere in het zuidoosten van
Thailand, rond de grens met Cambodja. D e kleur van de vis kan naargelang
de  locatie  nogal  verschillen.  Zo  hebben  species  van  de  Krabi-provincie
(Zuid-Thailand) een meer intense rode kleur dan deze die voorkomen in de
Chanthaburi-provincie (Oost-Thailand). Het is b ekend dat de habitat van T.
espei zich ten minste uitstrekt tot het Prek Tuk Sap-rivierbekken dicht bij de
kuststad Sihanoukville in Zuidwest-Cambodja.
In Thailand wordt deze vis b edreigd in zijn voortbestaan door verlies van leefruimte ( ontbossing) en door vervuiling van de rivieren door chemische landbouwproducten. Overbevissing voor de aquariumhandel vormt eveneens een
bedreiging. D eze vis staat als kwetsbaar vermeld in Thailand Red D ata (Vidthayanon, 2005).
Grootte: maximum 4 cm, meestal iets kleiner 
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Geslachtsonderscheid : D e mannetjes zijn kleurrijker en minder rond dan de
vrouwtjes.
Gedrag: Zijn vredelievende vissen die men b est in een grote school van minstens 8 à 10 species houdt. Hierdoor zullen ze minder nerveus zijn.
Bakinrichting: Een zanderige offijnkiezige b odem met veel planten aan de
achter- en zijkant van de b ak. Wortelhout en eiken- ofb eukenbladeren vervolledigen de decoratie. D e kleuren van deze vis komen het best tot uiting door
gedempt licht te gebruiken.
De optimale watertemperatuur ligt tussen de 22 à 25  ˚ C met een pH van
6,2–6,8. In de natuur (Thailand) zijn de waarden als volgt: temp.: 23,3 à 27
˚ C, pH: 5,73 à 5,96 (Chundum, Ngamsnae & Arthainsee, 2010). 
Voedsel: Is een alleseter. In de natuur vormen insecten, zoöplankton, fytoplankton,  wormen  en  algen  het  dagelijks  menu  van  T.  espei  (Chundum,
Ngamsnae & Arthainsee, 2010).
Kweken: Zoals vele kleine cypriniden vertoont T. espei geen ouderzorg, maar
ze gebruiken wel een andere aflegmethode dan de meeste cypriniden. Ze b evestigen de eieren aan de onderzijde van breedbladige waterplanten. Wanneer
de vissen in goede conditie verkeren, zullen ze vrij vaak afleggen en in een
goedbeplant aquarium is het mogelijk dat er nu en dan j ongbroed te voorschijn komt zonder tussenkomst van de aquariaan. 
Wil men gericht kweken dan zal men wel moeten tussenkomen. Het best zet
men ze paarsgewijs in een klein aquarium ( 30 liter) dat schaars belicht is. D e
bodem kan men kaal laten  ofbedekken met  een gaas waarvan  de mazen
groot genoeg zijn om de eieren die van de planten vallen door te laten, maar
te smal voor de vissen zodat ze niet aan de eieren kunnen. Het water moet
een pH hebben van 5 ,0 à 6 ,0 met een KH van 1 à 5 ˚ DH en een temperatuur
van 26  ˚ C. De bak moet dichtbeplant zijn met breedbladige planten, zoals
Microsorium - en Cryptocoryne -soorten.
Het  afleggen gebeurt in  de  ochtenduren  en wordt voorafgegaan  door  een
vlaag van hofmakerij door het mannetje. Vaak voert een paar een serie van
testparingen uit over een uitgekozen afzetplaats en het kan soms uren duren
vooraleer de vissen uiteindelijk overgaan tot de echte eiafzetting/bevruchting.
j anuari 201 1
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Als het moment daar is, zet het vrouwtje een aantal eitjes afdie dan door het
mannetje bevrucht worden vooraleer het vrouwtje het volgende legsel deponeert.
Indien een koppeltje niet direct aflegt, kan men ze gedurende enkele dagen in
de kweekbak laten. Als er echter na  3 tot  4 dagen nog geen eieren te bespeuren zijn, moeten ze uitgevangen worden en terug bij de groep gezet worden. Men kan dan een nieuwe p oging ondernemen met een ander koppel.
Na  het  afzetten  zullen  de vissen  ieder  eitje  dat  ze  vinden  oppeuzelen  en
moeten daarom uit de kweekbak verwijderd worden.
Incubatie is temperatuurafhankelijk maar vindt meestal plaats tussen de 24
en 4 8 uren na b evruchting. Het j ongbroed zwemt na een week al vrij rond. D e
(pantoffeldiertjes) te eten geven. Eens
eerste dagen kan men ze Paramecium

het  jongbroed  groot  genoeg  is  kan  men  ze  Artemia-nauplii  en/of microwormtje geven.
Opmerkingen:  Trigonostigma  espei  kan  verward  worden  met  T.  heteromorpha en T. h engeli , maar als j e ze goed b ekijkt kan j e ze toch gemakkelijk
uit elkaar halen. T. h eteromorpha vertoont een roze-achtige kleur, heeft van
de drie het hoogste lichaam en de karakteristieke tekening is breder, driehoekiger van vorm en donkerder van kleur.
T. e spei heeft in het algemeen een helder
koper/roodachtige kleur met een smallere  lamskotelettekening.  T.  hengeli
daarentegen is lichtjes kleiner met een
grijsachtig  tot  kleurloos  lichaam.  De
lamskotelettekening heeft langsheen de
bovenste en voorste rand een schijn van
helder  oranjekleurige  pigmenten.  De
Tri gon osti g ma s o mph on gsi
vierde  soort  T. somphongsi is  door  de
tot een smalle streep herleide lamskotelettekening heel gemakkelijk van de
drie andere soorten te onderscheiden.
Lit er at u ur:
Ch u n du m,  S. ,  Ng a ms n ae,  P.  an d Art h ai ns ee,  A.  ( 2 01 0) .  Bi ol ogi c al  an d ec ol ogi c al  ass ess ment of
c ons er vati on an d aqu acul t ur e devel op ment of Tri g on osti g ma es pei  i n Ch ant a buri  pr ovi n ce.  J our n al  of
Agri cul t ur al  Tech n ol ogy Vol . 6( 4) :  767− 775
Vi dt h ayan on,  C.  ( 2 005) .  Th ail an d R ed Dat a:  Fi s h es.  Offi ce of Nat ur al  R es our ces an d E n vi r on ment al
P ol i cy an d Pl an ni n g,  B an gk ok,  Th ail an d.  1 08 p.
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15j
aar vijverwerking
een waardige verjaardagvoor delaatste
vergaderingvan 2010

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Bij Aquatropica is elke verjaardag goed voor een feestje! Zo geschiedde dat
ook op vrijdag  17 december. De keuze van het OC Bissegem was daar ook
niet vreemd aan. Gilbert zorgde ervoor dat de laatste vergadering van 2010
ook een feestelijke achteruitkijkblik werd. Hij is immers begonnen met een
vijftal vijverliefhebbers en nu is de vijverwerking de sterkste tak binnen Aquatropica geworden, een verdienste van Gilbert en zijn team. Paul sprak lovende
woorden in zijn openingsspeech die j e integraal op blz. 21 kan nalezen.
Ondergetekende mocht een fototentoonstelling opzetten. Zowel op de site als
in dit clubblad spreken de bijgaande foto's voor zich.
Het was j ammer dat Sonja er niet bij kon zijn! Martin werd immers door de
sportwerking van D eerlijk gevierd als verdienstelijke sportman van 2010. 
‘s Anderendaags werd de trofee voor verdienstelijke sportman en sportvrouw
aan respectievelijk Filip Gilbert en Kim Clijsters uitgereikt ... maar dat heeft
er niets mee te maken hoor! 
Natuurlijk waren er warme en koude hapjes van de hand van Sonja voorzien
en met een bonneke van de clubkas kon iedereen de verjaardag meevieren.
Rita  nam  het  bevel  even  over van  Sonja  en  kreeg versterking van  Alisha
Valcke, de nieuwe generatie, om allen rijkelijk te voorzien van dat droogje. D e
bar deed goede zaken en zo hoort dat ook te zijn.
Alleen het b arre sneeuw- en winterweer zorgde voor enkele afwezigen, maar
dat kon de organisatie begrijpen. Zonder tombola geen echt feestje ... dus j e
kon even j e kennis botvieren op de naam van drie prachtige vijverplanten.
Een moerasgladiool waarop een mier zat was een macrofoto van Freddy Haerens. Uit de vijver van Jan D evos was een prachtige blauwe iris geplukt en ondergetekende is nog altijd zot van de mooiste waterlelie onder de waterlelies
j anuari 201 1
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nl. de Laydekeri Fulgens, de rijkste bloeier uit de hele groep rode waterlelies.
Alleen Kees Snoeren had de drie juist geraden en ging met een fles veredeld
fruitsap naar huis. 
Kees kreeg ook nog een fles omdat hij na 15 j aar vijverwerking een stapje opzijzet. Er staat gelukkig een nieuwe generatie klaar om een sterk programma
aan te bieden voor de volgende 15 j aar. Omdat de koi meer en meer onze vijvers b evolkt, zijn Rik Valcke, Didier D ewaele, Patrick Loosveldt bereid de vijvers in de breedte en de diepte uit te werken. Een koivijver is nu eenmaal
breder en dieper hé!
Ik sluit graag mijn verslagje afmet een gratis cadeau dat we van de stad Kortrijk kregen! De tentoongestelde foto's  (van  de  18 leden waarvan hun foto
werd geselecteerd), zullen in een afzonderlijke fototentoonstelling in het OC
te Bissegem uitgestald worden. Dit vanaf31 j anuari tot eind februari 201 1.
Onze club mag er, samen met de nodige naambekendheid, haar vijverwerking
verspreiden naar al wie het druk b ezochte O C komt b ezoeken.

Met die mooie vooruitzichten staat de werkgroep vijvers er heel goed voor!
En  met  die  mooie gedachte werd  de  avond  afgesloten  en  kwam  iedereen
zonder slippen ofkleerscheuren veilig thuis.
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15j
aar vijverwerking
Toespraak Voorzitter
Paul Goddeeris, Aquatropica Kortrijk
Beste vrienden,
Zoals reeds aangekondigd in ons clubblad en ook langs e-mail, is deze vergadering een feestelijke vergadering. Het is inderdaad  15 j aren geleden dat de
vijverwerking van Aquatropica een start nam, in 1996 in “De Klokke” en dit
ter gelegenheid van een mosselsouper.
Rond  Gilbert  vormde  zich  toen  een  ploeg  met  Kees,  Pascal,  Rik,  André
Lafaut en Roland Vansteenkiste. Speciaal vermeld ik ook RafBallegeer zaliger als extra stuwende kracht. D eze ploeg, onder de stimulerende kracht en
het bezielend enthousiasme van Gilbert, heeft heel wat werk geleverd. Het
palmares is dan ook indrukwekkend:  75 vergaderingen gewijd aan  “vijver”,
waaronder de legendarische “vragen staat vrij”, ontelbare vijverbezoeken, tal
van andere activiteiten zoals info-weekenden, de Sinksenfeesten in 2005, de
“Dag van de Aquariaan” in Torhout en in Brugge en zoveel meer achter de
schermen en in de coulissen.
Men moet het maar doen en erbij beseffen dat elke avond, besteed aan deze
vijverwerking, een beetje gestolen wordt van de familie. D aarom hou ik eraan
ook de dames, en meer speciaal Rita, te danken, ze delen  immers talrijke
uren en avonden hun mannen met Aquatropica.
Eigenlijk was en is Gilbert 15 j aar lang de motor van dit alles. We zijn dan ook
heel wat dank verschuldigd aan zijn inzet en coördinatietalenten.
Intussen is, na deze  15 j aren, wel wat veranderd. Mensen verhuizen, vijvers
worden vervangen door aquaria en ook omgekeerd, interesses veranderen ...
Gelukkig maar dat we kunnen en mogen veranderen. 
Kees heeft ons vriendelijk gevraagd om geen deel meer uit te maken van de
werkgroep.
Aquatr opi ca Kortrij k
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We danken hem hartelijk voor de j arenlange inzet en daarom deze fles wijn;
moge j e hem drinken op ons aller gezondheid.
Bij de drie blijvende musketiers, Gilbert, Pascal en Rik voegen zich nu ook
drie nieuwelingen: Freddy Haerens, Didier D ewaele en mezelf; dus drie plantenvijvers  en  drie koi. Gilbert blijft uiteraard  onze coach,  onze mentor en
onze coördinator
De taakverdelingen en de verantwoordelijkheden (vooral het organiseren van
de vergaderingen en het vinden van sprekers) worden duidelijker omschreven
en vallen onder de verantwoordelijkheid van de zes genoemde vijverliefhebbers.
Zo schuiven we taken en lasten, die nu door Gilbert worden gedragen, door
naar de andere leden, waarbij we Gilbert wel vragen zijn “vragen staat vrij”
verder te willen behartigen.
Dames en heren, in naam van Aquatropica dank ik de eerste werkgroep voor het
gepresteerde werk en ook nu reeds werkgroep twee voor wat ze zullen doen.
j anuari 201 1
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Planningen bij
Aquatropicain 2011
 Nieuwjaarsreceptie
Zoals j e kan lezen op blz. 28 is dat op vrijdag 21 j anuari.
 Clubreis september
We gaan dit j aar terug een clubreis organiseren.
Ook deze keer komt het initiatiefvan onze zustervereniging D anio Rerio Izegem.
Hun plan ziet er als volgt uit: 
Omstreeks 06.15 uur worden we door de bus opgepikt aan de carpoolparking Kortrijk (cowboy Henk).
Een eerste halte is voorzien bij “ Casteels Rozen”, Putte waar de liefhebbers
duizenden  rozen  kunnen  bewonderen  en  ook  eventueel  aankopen.
(http://www.casteelsrozen.be/)
Daarna rijden we door naar Burgers' zoo (http://www.burgerszoo.eu) waar
we omstreeks  12.00 uur hopen aan te komen. Dit is een uitermate leuke
locatie! 
Wij
 blijven er tot 17.00 uur.
Van daar vertrekken we naar Fons Ooms in Herselt voor een lekkere barbecue (wie vorige reizen is meegereisd weet dat wel!) De aankomst in Herselt
wordt voorzien omstreeks 19.00 uur. Het vertrek is gepland om 21.00 uur.
Terug in Kortrijk omstreeks 23.00 uur.
Aquatr opi ca Kortrij k
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Prijs: die zal niet boven de € 5 0,- uitkomen (bus + toegangsprijzen en barbecue).
Wanneer? D e precieze datum is nog niet b ekend. In het maartnummer zal j e
de mogelijkheid hebben om j e in te schrijven!

 Barbecue zondag 11 september
Op een zondag en op onze vertrouwde locatie maken we er dit j aar een heel
speciale barbecuedag van. Zet die datum maar met stip in j e agenda!
 De maandelijkse vergaderingen
Zoals de traditie het wil, zoeken we elke laatste vrijdag van de maand ons
clublokaal “De Klokke” op. Alleen j anuari en december zijn een uitzondering. Ook dit j aar zijn zowel vijver- als aquariumliefhebbers welkom op elke
vergadering.
21 j an

 OC Bi ss e ge m

 Ni eu wj aar sr ecepti e voor al l e l eden en h u n p art n er

2 5 f eb

De Kl ok k e

" Vr a gen st a at vrij " .  De vij ver s st art en h u n 1 6de j a ar g an g

2 5 mrt

De Kl ok k e

 Nan obakj es i n zoet en zeea qu ari sti ek ? E en ni eu we tr en d?

2 9 a pr

De Kl ok k e

Koi  met Ri k,  P acs al  en Di di er

2 7 mei 

De Kl ok k e

 Mal a wi- ci chl i den en zeevi ss en,  t wee ui t da gi n gen i n h et gr oot ?

24j u n

De Kl ok k e

P aul  dui kt i n de t ui n vij ver en wat k o mt er boven ?

I nj ul i 



 Verl of

2 6 au g

De Kl ok k e

Aqu ari sti ek:  pr ogr a m ma i n pl an ni n g met Hans en Gerri t

1 1  s ep

 OC Bi ss e ge m

B ar becu e

3 0 s ep

De Kl ok k e

Koi  met Ri k,  P as c al  en Di di er

2 8 okt

De Kl ok k e

Aqu ari sti ek

2 5 n ov

De Kl ok k e

Vij ver s bek ek en door Fr ed dy Haer ens

1 6 dec

De Kl ok k e

Aqu ari sti ek on der wer p i n pl an ni n g

Reserve :  In
  samenspraak met onze lokaalhouder kan een werkgroep altijd
een extra avond rond een b epaald thema presenteren. Meer info in dit clubblad in de loop van 201 1.
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Druppelmethode
A. & T. V. St. Petrus, Amsterdam 

Hoe vaak gebeurt het niet dat we de nieuwe aanwinsten voor ons aquarium
brutaalweg onze bak inkieperen, zonder stil te staan bij de eventuele gevolgen? Het ontbreekt velen van ons nogal eens aan geduld. Heel menselijk hoor,
want wie is er niet op gebrand zijn nieuwelingen zo snel mogelijk in zijn aquarium  te  zien  ronddartelen?  In  het
beste geval hebben de visjes met zak
en al enkele minuten rondgedreven in
de bak, zogenaamd om op temperatuur  te  komen,  om  te  wennen  aan
hun nieuwe metgezellen en hun omgeving. Dat  ‘op temperatuur komen'
is niet geheel zinloos, maar met onze
overwenningsmethode  die  verderop
wordt  beschreven,  gaat  het  anders. Wennen  aan  de  andere  vissen  en  het
nieuwe aquarium doen de nieuwkomers al heel snel wanneer ze eenmaal losgelaten zijn in het nieuwe aquarium. Met zak en al ronddrijven in het aquarium?, neen, laat maar! We kunnen b eter wat zorgvuldiger te werk gaan bij het
overwennen van onze vissen.

Waar is dat nu goed voor, vraag j e j e misschien af? Wel, veel belangrijker dan
het temperatuurverschil van enkele graadjes is voor onze vissen de verandering van water. Het overwennen heeft dus de b edoeling de vissen langzaam te
laten wennen aan de heersende wateromstandigheden in het aquarium, want
zoals j e zou moeten weten, zijn water en water twee totaal verschillende dingen. Wat b etreft hardheid, pH, geleidbaarheid, nitriet- en nitraatgehalte, zuurstofen C O 2-gehalte, enz., kan het water in j ouw aquarium grondig verschillen
van het water in de b akken van de handelaar ofkweker.
Voorzichtigheid is dus geboden! Paniekerige nieuwe vissen ofeen plots uitbreken van witte stip ofeen andere ziekte vlak na het inbrengen van de nieuAquatr opi ca Kortrij k
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G e n tse ste e n we g  3 2 ,  Ko rt rij k
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El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
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i s gespeci ali seer d i n

" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
i s geen kl assi eke wi nkel. We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel. na 1 9. 00 u.: 05 3 80 28 98
www. coral worl d. be www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/

Algemeen
welingen zijn meestal te wijten aan een serieuze verzwakking van de vissen,
die veroorzaakt wordt door een te snel overzetten van het ene water in het andere. Een plotse verandering in het chemisch milieu kan op de vissen bijzonder stresserend werken, met ernstige verzwakking van de dieren als gevolg.
Ik hoop dat mijn pleidooi overtuigend genoeg is om j e in de toekomst meer
aandacht te laten b esteden aan het overwennen van ‘verse' vis.
Dan nu de b efaamde druppelmethode. Ik ga niet garanderen dat
met  de  druppelmethode  overgewende  vissen  nooit  witte  stip
zullen krijgen ofdat ze niet in paniek  zullen  geraken.  Feit  is
echter dat, dankzij deze eenvoudige methode, het risico  op paniek en ziekten aanzienlijk wordt
verminderd. Wie helemaal veilig
wil  spelen,  houdt  beter  zijn
vissen nog een maand in quarantaine in een speciaal daarvoor ingericht aquarium. Wanneer we thuiskomen met onze nieuwe pleegkindertjes, dan laten we
het zakje niet ronddrijven in de bak, maar we doen de visjes, in het hen vertrouwde water, in een grote schaal ofeen emmertje. Het b elangrijkste is dat
dit goed schoon moet zijn (niet uitgewassen in zeep, alleen met water!).
We laten de diertjes nu tot rust komen en zorgen ondertussen voor een eindje
luchtslang, waarin we een paar centimeter van het ene uiteinde een knoop leggen. Niet te strak aantrekken: mocht het nodig zijn, dan kan dat later alsnog
gebeuren. Het andere uiteinde van de
luchtslang door het oog van een zuignapje steken, de luchtslang er doorheen rijgen en de zuignap plakken we
in ons aquarium op de voorruit. Ons
heveltje is nu klaar. Het vrije uiteinde
van  de  luchtslang  hangen  we  in  de
schaal ofhet emmertje waarin onze
Di a mant g oer a mi
Tri ch opodus l eerii  s yn.  Tri ch ogast er l eerii
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Algemeen
vissen zich bevinden en we doen
er het beste aan deze afte dekken. We zuigen water aan uit het
aquarium  en  regelen  de  capaciteit van de hevel door de knoop
strakker  aan  te  treken  of wat
losser  te  maken,  tot  het  water
slechts  langzaam  uit  het  luchtslangetje druppelt. 
Nu  komt  het  moeilijkste!  We
Bett a c occi n a
moeten wachten tot onze emmer
(schaal) vol gedruppeld is en dat kan wel enkele uurtjes duren, maar dat geduld zal zich lonen, omdat de vissen nu in een veel beter tempo gewend raken
aan het nieuwe water en de kans op problemen sterk wordt verkleind.
Als het vat met onze nieuwelingen geheel gevuld is, kunnen we ze rustig in het
aquarium gieten. Dit is beter dan ze met een netje over te zetten.

Aquatr opi ca Kortrij k
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Uitnodiging

U
itnodiging
nieuwjaarsreceptie vrijdag21januari
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk



Hierbij n odigt h et b estuur a lle l eden m
 et partner u it o p o nze traditionele n ieuwjaarsreceptie. 

Ook dit j aar is de locatie dezelfde als vorig j aar nl. het OC in Bissegem. Het
Sonja-team zal iedereen verwelkomen vanaf2 0 u., het is immers een vrijdagavond. 
Wie reeds één keer een nieuwjaarsreceptie heeft meegemaakt,
kent wel onze tafel met cadeautjes. Er is immers een oude
traditie waarbij iedereen spontaan een cadeautje meebrengt.  Zoiets  blijft  natuurlijk  behouden!  De
clubkas doet daar een duwtje bij en de laatste
prijs is  dan  ook  een  cheque van €  100,00.
Wie deze mee naar huis neemt, kan hem bij
gelijk welke sponsor ofsponsors uitwisselen. 
Wat het Sonja-team tijdens de
avond  allemaal  in  petto
heeft, is zoals altijd een
beetje  een  verrassing.
Het  eindigt  met  taart
en koffie ... meer mogen
we niet prijs geven!
Hoe kan j e deelnemen? 
Uw bijdrage in de nieuwjaarsviering is € 3,00 per p ersoon. Dat laat ons toe
wat extra te doen en verzekert ons ook van het juiste aantal deelnemers. 
j anuari 201 1
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Uitnodiging
Wat mag j e verwachten?

AVanaf20 u. ben je welkom op de nieuwjaarsreceptie van Aquatropica. Een
schuimwijn van een goede kwaliteit en/offruitsap is de traditie.
Asprankelende
De nieuwjaarsbriefvan onze voorzitter Paul is altijd een b eetje spannend.
AViering

van verdienstelijke leden.
AHet
voorlezen van de financiële gezondheid van de clubkas door Filip, onze
penningmeester. Conform de open boekhouding die Aquatropica hanteert,
gevraagd dat minstens twee leden na inzage tekenen voor kennisgeving.
Awordt
Omdat 201 1 een onpaar j aar is wordt er een b estuursverkiezing georgani-

seerd. Je b ent kandidaat? D an moet j e dringend contact opnemen met de
voorzitter.
Je kan genieten van de leukste herinneringen aan het voorbije 44ste j aar
en plannen maken om er in 201 1 iets nog beters van te maken! 
De traditionele ontvangst van jullie kleine cadeautjes worden verloot. Het
is tenslotte nog nieuwjaarsmaand!
De hoofdprij s is een cheque van €  100,00. Enkel op te souperen bij één of
meerdere sponsors (zie clubblad).

A
A
A

Je hebt nog vragen zoals: 

BKan
 j e vrienden offamilieleden meebrengen?
Ja,
 maar voor hen is het € 9 ,00 per persoon (kinderen € 6,00 per persoon).
BTegen wanneer moet je ingeschreven zijn? 
De
 centen moeten tegen uiterlijk  15 j anuari op onze rekening staan. Zo
kan alles in de juiste hoeveelheden door ons b esteld worden.
BIs er voldoende drank aanwezig in het OC in Bissegem?
 dit wordt allemaal aan zeer democratische prijzen geserveerd. 
BJa,Kan
j e tijdens de receptie in p laats van schuimwijn offruitsap ook bijv.
een pint krijgen?
 maar dit is aan de b ar afzonderlijk te b etalen.
BJa,Moet

j e voorafthuis een stevig avondmaal genomen hebben? 

dat is niet nodig. Een receptie van het Sonja-team is altijd in orde!
BNeen,
Kan
 je uw lidgeld nog ter plaatse betalen? Neen, er wordt verondersteld dat j e dat voorafdoet. Problemen kan j e altijd melden aan onze p enningmeester: Filip 056 42 2 8 76.

Aquatr opi ca Kortrij k
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Uitnodiging

BIs het OC in Bissegem te vinden zonder gps? 

Ja,
 het bevindt zich op het Vlaswaagplein  1, 8501 Bissegem. Dat is parkeren juist naast het treinstation van Bissegem.
De
 telefoon is 0 56 3 7 13 19.
Je wordt verwacht vanaf20 u. en om 24 u. doen ze daar de lichten uit! 

B

Hoe betalen?

Per overschrijving vóór 15 j anuari 201 1
op rekening 979-6236362-43 van Aquatropica Kortrijk
Met vermelding van:  ....... p ersonen x € 3,00 
....... kinderen j onger dan 12 j . x € 1,00
....... j e naam en voornaam in de strook “mededelingen”

j anuari 201 1
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Colofon
Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
paul.goddeeris@skynet.be
Erevoorzitter
Erik Vansteenkiste
Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
Secretariaat
Donald Samyn
Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Penningmeester-ledenadministratie
Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
056 42 2 8 76
filip.willen@telenet.be

Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2011

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43
Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
redactie@aquatropica.be

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Terrarium

Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Donald Samyn  0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m

F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen




Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

